
ÖNKÉNTES KÉRDÉSEK/VÁLASZOK

Kedves Jelentkezőink!

Először is szeretnénk megköszönni, hogy jelentkeztetek önkéntesnek, ezzel segítve a
MikulásGyár munkáját! Az alábbiakban pár információt olvashattok arról, hogy mire

is számíthattok az idén. Amennyiben bármilyen egyéb kérdésetek lenne, e-mailben
bátran feltehetitek!

A MikulásGyár Csapata

Mit csinál egy önkéntes?

 A MikulásGyár részére adományokat hoznak, ezeket kell a Lufi ajtajánál átvenni és
cserébe  apró  ajándékot  adni,  majd  továbbítani  a  Lufiba,  ahol  a  Vöröskereszt
munkatársai szortírozzák és csomagolják az ajándékokat.

 A  helyszínre  érkező  érdeklődőknek  információt  kell  szolgáltatni  a  MikulásGyár
munkájával,  adományokkal  kapcsolatban,  illetve  osztogatni  a  MikulásGyár
szórólapját/ajándékait.

 Délelőtt érkező gyerekcsoportokkal való közös játék. 

 Néha előfordul,  hogy könnyebb  dolgokat  pakolászni,  rendezni  kell  a  MikulásGyár
területén.

Eltölthetem a kötelező iskolai közszolgálatot a MikulásGyárban?

Igen, szívesen látunk. Ebben az esetben kérd meg osztályfőnöködet, hogy vegye fel velünk a 
kapcsolatot, mivel ki kell tölteni egy együttműködési nyilatkozatot. Emellett a helyszínre 
hozd magaddal a kiskönyvedet, amit ott lepecsételünk.

Hol lehetek önkéntes?

Millenáris Park (Budapest) 

Lelkes vagyok, de kiskorú! Jöhetek azért?

Természetesen kiskorúakat is szívesen fogadunk, bizonyos feltételekkel. Minden kiskorúnak
rendelkeznie  kell  egy nyomtatvánnyal,  amit  a  szülőknek/gondviselőknek  kell  aláírni.  (Ezt
csatoljuk ehhez a levélhez.) Ezt a nyomtatványt,  vagy szkennelve e-mailben kell eljuttatni,
vagy a helyszínre kell hoznia magával. Az a kiskorú, aki nem rendelkezik ezzel a papírral,
nem vehet részt az önkénteskedésben. Akinek szükséges az iskolába valamilyen igazolás,
hogy nálunk megjelent (nem tanítási időben, persze) annak szívesen aláírjuk azt, ha elhozza
nekünk az erre vonatkozó papírt.



Mennyit lehetek önkéntes?

Mivel a  körülmények  elég fárasztóak,  3óránként osztunk be embereket/csoportokat.  Ennél
többet mindenki velünk való egyeztetés után vállaljon. Természetesen, másnap megint lehet
jönni ugyanennyit.  Kivéve a kiskorúak, akik maximum 3órát tölthetnek a MikulásGyárban,
egyszeri  alkalommal.  Az  iskolai  közszolgálatot  teljesítők  is  egy nap  maximum 3  órában
segíthetnek. Csak az jelentkezzen, aki vállalni tudja, hogy egy alkalommal, minimum 3 órát
segít a MikulásGyárban!

Kiskorúként nem lehetne, hogy mégis többet legyek?

Sajnos tavaly több incidens is történt, ami miatt ezt nem engedhetjük, kérjük megértéseteket.
(Ez alól kivételek azok, akik egy-két hónapon belül betöltik a 18-at (december, január). Ők
jöhetnek többet,  de nekik is kell  hozni nyilatkozatot.  Ezt,  kérjük, külön jelezzétek,  illetve
tartsátok is be, mert a helyszínen ellenőrizni fogjuk!) Ha ez, valami miatt mégis megváltozik,

Ti tudjátok meg először!  

Iskolai csoportok is önkénteskedhetnek?

Természetesen  örülünk,  ha  minél  többen  segítenétek  a  MikulásGyár  zökkenőmentes
működését  és  az  ajándékok problémamentes  összegyűjtését.  3  órás  intervallumban  tudtok
önkéntes  feladatokat  ellátni  hétfőtől  vasárnapig  november  30-tól  december  21-éig.  A
csoportok beosztása is így lehetséges, a lehetőségekhez mérten. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet  arra, hogy csak is felelősségteljes jelentkezőket várunk. A
MikulásGyár szellemisége nem engedheti meg az illetlen viselkedést, és egymás testi épségét
sem szeretnénk veszélyeztetni. 

Mit kell magammal hoznom?

Nem kell hoznotok magatokkal semmit, de javasolt melegen felöltözni, mert szabadtériek a
helyszínek és nincs meleg. Önkéntes mellényt és mikulássapkát mi biztosítunk. A dolgaitokat
le fogjátok tudni tenni, de átöltözésre nem nagyon lesz lehetőség, így kérünk mindenkit, hogy
már úgy jöjjön, hogy át van öltözve.

Mikor kell érkeznem?

Mindenkit arra kérünk, hogy 30 perccel kezdés előtt legyen ott. Ekkor egy rövid eligazítást
tartunk, illetve beosztunk Titeket a különböző feladatokra.

Nincs lehetőség bent dolgozni?

A MikulásGyár minden évben komoly segítséget kap az adományok kiosztásában a Magyar
Vöröskereszttől.  Mivel  a  csomagok  szortírozását,  katalogizálást  ők  végzik,  a  csomagolás
részéért is ők felelnek. Ezért a gyárban Ők dolgoznak.



Nagyon fontos!!!

Ugyan minden évben hangsúlyozzuk, ezért ezt most is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az
önkéntes munka szabadtéri, tehát gyakran fúj a szél, hideg van, és eshet is a hó/eső! Ezért
mindenki az időjárásnak megfelelően készüljön és öltözzön rétegesen (sapka,  sál,  kesztyű,
meleg kabát,  esőkabát stb.)!  Olyan is  előfordulhat,  hogy az adott  idő intervallumban nem
hoznak adományt, és egyéb más feladat sincs, ilyenkor sajnos kicsit unalmas lehet, hogy ott
kell állni,  de ebben az esetben tavaly is igyekeztünk cserélgetni az önkénteseket (felváltva
tudtok majd elmenni melegedni).

Kérek  minden  önkéntest/pedagógust,  hogy  ezeket  vegyétek/vegyék  figyelembe  a
jelentkezésnél, és a gyerekeknek is adják tovább! Szeretnénk, ha mindenki fel lenne készülve
a körülményekre, annak érdekében, hogy jó élmény legyen a nálunk való önkénteskedés!

Ha jelentkeztem, az azt jelenti, hogy tudok is menni önkénteskedni?

Mindenkinek  küldünk  válasz  e-mailt,  és  igyekszünk  helyet  biztosítani,  legalább  egyszer!
Fontos  tudni,  hogy  ez  még  nem  garancia  a  részvételre,  és  nem  feltétlenül  jelentkezési
sorrendben  igazoljuk  vissza  az  munkát,  mert  rengeteg  befolyásoló  tényező  van,  amit
figyelembe kell vennünk. 

Az iskolai csoportoknál sem biztos, hogy minden igényt ki tudunk elégíteni létszám ügyileg,
hiszen minél több iskolának szeretnénk lehetőséget adni.

Igyekszünk minél előbb felvenni veletek a kapcsolatot, elküldeni a beosztásokat, de kérem a
türelmeteket, hiszen sokszor az utolsó pillanatban is adódhat olyan változás, ami esetlegesen
megbolygathatja a beosztást, persze ezt igyekszünk elkerülni!

Fontos infók:

- Nyitva tartás: November 30. – December 21. (reggel 9-től este 21-ig.) 

- A diákok reggel 9 órától (3 órás ciklusokban legfeljebb) este 21 óráig 
önkénteskedhetnek!

- Az önkénteskedés végén a mellényt vissza kell szolgáltatni!

- A feladatokat lelkiismeretesen, utasítás szerint kell végezni!

- Amennyiben az alkalomhoz nem illő magatartást észlelünk, az önkéntest 
kizárhatjuk, eltilthatjuk az önkénteskedéstől!

- Kérem az iskolákat, hogy az együttműködési nyilatkozatokat, ők küldjék meg 
részünkre, mert tavaly is tapasztaltuk, hogy több iskolának más és más van, ezért
a kavarodások elkerülése érdekében az a legjobb, ha mindenkivel a saját 
intézménye által elfogadott formanyomtatványt töltjük ki!


